
KVADRIATLON 2015 - POKYNY 
13.ročník závodu, 7.memoriál Honzy Kovrče 
 

Termín   Pátek 8.května 2015 

Centrum  kemp Stvořidla u Ledče n.S. (49.6696553N, 15.3189969E)  

Prezentace  8:30 – 9:15 v centru závodu   

Příjezd   Autem: D1 exit 66 Ledeč n.S. – viz mapka dole 

  Vlakem z Prahy hl.n. (odj.5:41, přes Světlou n.S., zast.Stvořidla 8:31) www.idos.cz  

Parkování aut Na začátku kempu na louce u řeky – poplatek kempu 30Kč/den                                 
Zákaz vjezdu přímo do kempu (nesmíte projet kolem recepce) 

Kola v depu  Depo bude hlídáno od 10:00 do 17:00.  

Školka   Hlaste se u Petry a Pavly v centru, od 9:30 do doběhu rodičů 

WC, sprchy  V kempu a penzionu 

Jídlo a pití Při závodě mezi disciplínami (kromě startu lodi) – kofola, voda, ovoce, sušenky, klobásy, sůl 

 V cíli restaurace (řízek, guláš, těstoviny, atd… - kdo si objednal při přihlášce, bude mít jídlo 

přednostně. Platíte až při odběru přímo na kiosku. Prosím dodržujte objednávky. 

Zdravotník  Bude v centru, lze volat kdykoliv tel. 722 948 361 

Mytí kol  Bude snad vapka 

Vyhlášení vítězů cca 17:00  (předp. dojezd vítězů 13:45-14:15)    Nezapomeňte si každý v cíli vzít dárek  

Večírek Bude následovat po vyhlášení v kiosku přímo v centru. Kryté i venkovní sezení, jídlo, pivo, 

limo, … ceny lidové. Kdo má, vezměte hudební nástroje.  

Ubytování Je možné přespat v kempu v chatce nebo vlastním stanu, info na místě.                         
Spacáky vždy s sebou.  

Příjezdová mapka: 
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PRŮBĚH ZÁVODU 
 
Hromadný start v 10:00 v centru závodu. 

 

1a.   Běh č.1 – 3,7 km  

Trasa: Po červené značce podél vody proti proudu, na konci přes lávku na druhý břeh.  

Značení: oranžový sprej / fáborky / mouka 

 Oblečení, boty a další věci do lodi je nutné si nést s sebou (není možná cizí pomoc). 

 Občerstvovačka ve Smrčné nebude 

 

2.     Kanoe - 10 km  

        Začátek slušné peřeje - vody ale nebude moc, bude to drhnout. Pak klidná voda. 

Trasa: Smrčná – Stvořidla – Ledeč n.S. 

 Každá dvojice převezme 1 loď, 2 pádla, 2 vesty, 1 barel, které vrátí v cíli (budeme kontrolovat) 

 Vesty jsou povinné!!! 

 Cíl lodi na začátku města, vlevo u fotbalového hřiště (ještě nad 1.jezem v Ledči) 

 V cíli musí dvojice donést loď a vyndat vybavení na místo určené pořadateli 

 Věci na běh je nutné mít s sebou na lodi, věci z lodi naopak odnést s sebou (není možná cizí pomoc) 

 

1b.   Běh č.2 – 5,0 km  

Trasa: Ven z areálu FK, pak po červené značce proti proudu, po cestě 1 kopec.  

Značení: oranžový sprej / fáborky / mouka 

 

 

3.     MTB – 35 km  

Trasa: Stvořidla – Kouty – Lipnice n.S. – Světlá n.S. – Stvořidla (50% asfalt, jen 3 kopce ) 

Značení: oranžový sprej / fáborky 
 

 Jede se za plného provozu, cyklistická helma je povinná!  

 Pozor při nebezpečných sjezdech – značeno vykřičníky na silnici či stromech!!! Seřiďte si brzdy! 

 Možné drobné změny trasy oproti původně zveřejněné mapě. Vše bude značeno v terénu. 

 

4. Orientační běh - cca 5 km vzdušnou čarou, převýšení dost velké  
 

       Start a cíl – u cílového oblouku v centru závodu 

       Mapa: Tvrz Nelechov, stav 2008, část od řeky dokreslena turistická 

 Dvojice dostane dvě mapy s průkazkou včetně popisů 

 Nutno sebrat všechny kontroly, ale v libovolném pořadí!  

 Na kontrolách budou lampiony s kleštěmi (a malé značky oranžovým sprejem) 

V případě krádeže lampionu a kleští si zapamatujte polohu oranžové značky a nahlaste ji v cíli 

 Kontroly je třeba razit do správných políček dle čísel v mapě (při chybě jsou tam náhradní pole) 

 

 Chybějící kontrola = +30 minut 

 Dvojice musí být celou dobu na dohled, na kontrolách MUSÍ OBA RAZIT DO SVÉ MAPY 

 Toto pravidlo budeme v lese kontrolovat a penalizovat +30min bez upozornění 

 Neběhejte po polích – je čerstvě zaseto. Správný postup je vždy lesem. 

 Lampiony se začínají sbírat v 17:00. 

 

 

Hlaste číslo dvojice časomíře při dokončení každé z disciplín (jinak nebudete mít mezičas) 

Věci při závodě si každý tým nese sám (pořadatel nezajišťuje přesuny věcí; cizí pomoc zakázána) 

Občerstvovačky - při každé změně disciplín (po lodi, po běhu č.2, po kole, v cíli) 

 

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí svou prezentací před závodem! Účastník ručí za 
zapůjčené vybavení – při ztrátě jej musí uhradit! Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené 

účastníky!  
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Kontakt i během závodu: David 722 948 361 
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